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ّ
والحل الع�سكري
�أوكرانيا بين الت�سوية
} حميدي العبدالله
تزامن عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ض ّم
وزراء خارجية روسيا وألمانيا وأوكرانيا لبحث األزمة
والبحث عن ح ّل سياسي ،مع نجاح قوات الدفاع الشعبي
في المناطق الشرقية من أوكرانيا بإسقاط طائرة ميغ 29
أوك��ران�ي��ة وتدمير ع��دد كبير م��ن اآلل �ي��ات ،كما ت��زام��ن مع
تقارير غربية تشير إلى تدفق دعم عسكري قدّمته روسيا
لقوات الدفاع الشعبي في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا.
ومما ال ش��ك فيه أنّ ه��ذه ال�ت�ط��ورات عكست م��ن جديد
استمرار السباق بين الحلّين السياسي والعسكري لألزمة
القائمة ف��ي أوك��ران �ي��ا ،وف��ي ض��وء ه��ذه ال �ت �ط��ورات يمكن
استخالص اآلتي:
أوالً :روسيا التي ّ
فضلت منذ البداية الح ّل السياسي في
إطار الحفاظ على وحدة أوكرانيا ،الشعب والمؤسسات،
المضي
والتي تمنّت على سكان المقاطعات الشرقية عدم
ّ
ً
في االستفتاء على االنفصال ،روسيا ه��ذه أيضا لم ولن
تسمح ب��أن تنتصر حكومة كييف وحلفاؤها الغربيون
على سكان هذه المقاطعات ،ألنّ هذا النصر يشكل هزيمة
لروسيا أيضاً.
ثانياً :روسيا ال ترغب وليس لديها مصلحة في التو ّرط
ال�ع�س�ك��ري ال�م�ب��اش��ر ع�ل��ى غ ��رار م��ا ح�ص��ل ف��ي ال �ق��رم أو
ج��ورج�ي��ا ع��ام  ،2008ألنّ ال�ت��دخ��ل العسكري المباشر
سيطيح بك ّل عالقاتها مع الدول الغربية ،وهذا خيار تتجنّبه
روسيا ألسباب سياسية واقتصادية ،وهي على قناعة تامة
يصب في مصلحتها.
بأنه ال
ّ
ثالثاً :تمتلك روسيا أوراق قوة كثيرة تم ّكنها من تحقيق
أهدافها ف��ي أوك��ران�ي��ا والحفاظ على مصالحها م��ن دون
االن �ج��رار إل��ى ح��رب مباشرة يسعى ال�غ��رب إل��ى توريط
روسيا بوحولها في محاولة منه الستنزافها ،وتتمثل هذه
األوراق بأربع رئيسية...
ـ ال��ورق��ة األول���ى :م � ّد ق��وات ال��دف��ع الشعبي باألسلحة
والمشورة التي تؤهّلها للصمود وخوض حرب استنزاف
ض ّد حكومة كييف.
ـ ال��ورق��ة الثانية :ال��ره��ان على صالبة ال��دع��م والتأييد
الشعبي لها في المقاطعات الجنوبية والشرقية التي تك ّن
عدا ًء شديدا ً لحكام كييف الجدد.
ـ الورقة الثالثة :هي الورقة االقتصادية إنْ لجهة الغاز
وم �ص��ادر ال�ط��اق��ة أو لجهة حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بين
أي قطيعة كاملة بين البلدين
أوكرانيا وروسيا ،حيث أنّ ّ
تتض ّرر منها أوك��ران�ي��ا أكثر م��ن ت�ض� ّرر روس�ي��ا م��ن هذه
القطيعة.
ـ الورقة الرابعة :إنّ ما يجري في أوكرانيا بات استنـزافا ً
للغرب بقدر م��ا ه��و استنزاف لروسيا ،وثمة ت�ع��ادل في
الضرر الناجم عن تداعيات األزمة األوكرانية.
م�ج�م��ل ه ��ذه ال�م�ع�ط�ي��ات ت��ؤك��د أنّ اح �ت �م��االت الحسم
العسكري ال��ذي تراهن عليه كييف وحلفاؤها الغربيون
هو احتمال ضعيف ،واالستمرار في هذا الخيار هو أشبه
باالنتحار الذاتي.
وهذه المعطيات تؤكد أيضا ً أنّ مصلحة كييف والغرب
التعامل بإيجابية مع عروض روسيا إليجاد ح ّل سياسي
لألزمة األوكرانية.

ُ
ور�صا�صة الموت المقبلة
�أردوغان...
} فهد المهدي
وص��ول اردوغ���ان إل��ى س��دة الحكم ف��ي تركيا ليس
مفاجئا ً للكثيرين ،ولو وجد موقعا ً أعلى من الرئاسة
لسعى للوصول إليه ،ليس بحنكته السياسية ودهائه
كما يصفه البعض ،أو بسبب ديمقراطيته كما يدّعي
في ك ّل خطاب يلقيه ،بل ألنّ هذا الرجل أصبح أحد أه ّم
مفاتيح اللعبة التي يستخدمها الغرب والصهاينة في
الشرق األوسط.
فالتفكير «األردغ��وان��ي» ال��ذي يتص ّرف من منطلق
الشعور بالعظمة واألنانية والحفاظ على المكاسب
أسس فكرا ً
بالرغم من الواقع المزري الذي أحاط نفسه بهّ ،
وايديولوجية خاصة بهذا النمط من التفكير االنطوائي
المتعصب ،وم��ن أج��ل تعزيز ذل��ك ،ت � ّم العمل وبشكل
ّ
حثيث على تلميع صورة هذا الرجل الحرباء بما يخدم
أهداف هذا النمط من التفكير لمصالح مشبوهة تجلّت في
سياساته المتط ّرفة والتخريبية للوطن العربي.
أردوغان الفاقد قدرة الصمود بثوابت الهوية واالنتماء،
المضطرب في تحديد جبهة الحلفاء واألع��داء ،المتاجر
بعواطف األتراك والعرب على حساب القضايا المصيرية،
التي وجدت فيه اإلدارة األمريكية والصهيونية خنجرا ً
في ظهر هذه األمة لهدم رسالتها ،يتسلّم الجائزة لرئاسة
تركيا على حساب نظرية اإلسالم السياسي والشعارات
المنادية بالديمقراطية ،وتمثيل مسرحيات إعالمية
لكسب ثقة شعوب المنطقة المعادية ألميركا و»إسرائيل»
والذين يعتبرون أنّ من يعادي هؤالء فهو بطل ومقاوم وال
يدركون الحقيقة إال بعد أن يقع الفأس في الرأس ،يكشف
مدى «التناقض» الديمقراطي/الدكتاتوري للرجل ،إذ
يسعى إلى تصوير تركيا أنها واحة للديمقراطية وسط
يفسر تط ّرفه وجرائمه
ديكتاتوريات متطرفة ،وغالبا ً ما ّ
التي ارتكبها في حق جيرانه في سياق هذه «التوليفة».
أردوغ�����ان المختلف ف��ي أص��ول��ه ب��ي��ن اليهودية
والجورجية ،والذي أصبح رئيسا ً لبلدية اسطنبول سنة
 ،1996إذ قدّم بيانا ً ماليا أظهر أنّ ثروته الشخصية
تقدر بـ  5110ليرات تركية ،ثم أظهرته مجلة «فوربس»
كثامن أغنى سياسي في العالم بثروة ضخمة تصل إلى
المليارات ،وبعد أن كان وال��ده يعمل بحارا ً أجيرا ً في
مراكب نقل الركاب ،أصبح اليوم يملك أسطوال ً من سفن
النقل ،يحلم بعودة الخالفة العثمانية وتتويجه خليفة
المسلمين العثماني ،فسياسته المذهبية التي اتبعها،
وقسمت
سواء في الداخل أو تجاه دول المنطقة وشعوبهاّ ،
المجتمع التركي في الداخل من جهة ،وع ّمقت من الصراع
السني – الشيعي في المنطقة من العراق إل��ى لبنان
م��رورا ً بسورية من جهة ثانية ،فأزمة مصر وسورية
والعراق كشفت حقيقتة وعالقته بجماعات وحركات
تكفيرية ،وأظهرت طموحاته العثمانية تجاه المنطقة
العربية ومحاولته الستعادة منطق الهيمنة والسيطرة
وفقا ً للظروف الجديدة ،فأصبح الذراع األطول للمشروع
الصهيوني باعتباره تابعا ً أكثر وفا ًء له في المنطقة.
السنوات السبع المقبلة التي ال نتوقع أن يستم ّر
فيها اردوغ��ان في الحكم لتركيا ،ألنه سيواجَ ه خاللها
بمعارضة خطيرة ،فتركيا أصبحت منقسمة بشكل
متزايد إل��ى جماعات سياسية مختلفة تماماً ،وحكم
أردوغ���ان سيسهم ف��ي ال��م��دى القريب ف��ي تعزيز هذا
االستقطاب داخل المجتمع وشيطنته ،أضف إلى ذلك
سياساته المباشرة وغير المباشرة في تهميش األقليات

القد�س ...العي�ساوية نموذج ًا
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ال��ق��دس ك��ان��ت دائ��م �ا ً بوصلة ال��ن��ض��ال الوطني
الفلسطيني ...وال��ق��دس ه��ي م��ن تتصدّر المشهد
وتضحي وال
الفلسطيني ،تعطي بال حدود ،تدفع الثمن
ّ
تنتظر الثمن من احد ...تنتصر لقضاياها بطريقتها...
تفجر وتشعل لهيب الهبات الشعبية والجماهيرية
وتقودها وتوجهها نحو انتفاضة شعبية عارمة...
واالحتالل يستخدم كل اساليبه ووسائله من اجل كسر
إرادتها.
قمع ومداهمات واعتقاالت بالجملة ومحاكمات
بالجملة أيضا ً واحكام وغرامات «قراقوشية» بمئات
اآلالف بل وحتى بماليين الشواقل من اجل تطويع
المقدسيّين وكسر إرادتهم ،فهم منذ جريمة حرق الفتى
الشهيد ابو خضير ح ّيا ً وقدسهم مشتعلة على ك ّل
الجبهات ،وتخوض حرب شوارع مع قوات االحتالل
وأجهزته األمنية ومستوطنيه ...وأهل القدس يقولون
هذا وقت المغارم ال وقت المغانم ...ولن ننزل عن
الجبل ...ويسطر المقدسيون أروع أشكال النضال
والكفاح الشعبي.
تتصدر ه��ذا المشهد المقدسي ال��م��ق��اوم قرية
العيساوية الباسلة ،التي ت��م� ّرس أهلها فصائل
وأح���زاب وجماهير ف��ي معمعان النضال الشعبي
والجماهيري والكفاحي ،ويخوضون حربا ً حقيقية
مع قوات االحتالل وأجهزتها واألمنية وقواتها الخاصة
ومستعمريها على مدار الساعة ،وال يرهبهم شيء وال
يخافون ال السجن وال السجان ،بل أصبحوا اكثر جرأة
وصالبة في كفاحهم ونضالهم ،ويزدادون وعيا ً وثقة
بمشروعهم الكفاحي والنضالي ،وهم متقدمون على
القيادة السياسية في وحدتهم الكفاحية والنضالية
والسياسية ،بل تتو ّلد لديهم قناعة راسخة بأنّ هذه
القيادة دون مستوى التحديات ،وهي أعجز بشكلها
الحالي عن ان تشكل عنوانا ً وثقة لهم ،ولذلك خلقوا
أجسامهم الخاصة بهم ،التي تم ّكنهم من نظم وهيكلة
أطرهم وعملهم.
العيساوية هي النموذج الذي يجب أن يد ّرس ويعلّم
في النضال الشعبي والجماهيري ...كما هو حال غزة
في العمل المقاوم ،فكما هي غزة محاصرة فالعيساوية
محاصرة أيضا ً ولكنها تقاوم وتقود المقاومة في
القدس وتتصدّرها بامتياز ،ويبدو أنّ الحصار في كال
الحالتين ،يلعب دورا ً ب��ارزا ً في غرس مفاهيم وقيم
المقاومة عند أبناء وجماهير غزة والعيساوية.
العيساوية ممثلة بعدد ال بأس به من المناضلين
في سجون االحتالل بشكل دائ��م من مختلف أل��وان
الطيف السياسي الفلسطيني ،وعدد منهم بحكم الوعي
والتجربة والخبرة والفاعلية والنشاط ،يتصدّر قيادة
المنظمات االعتقالية ألكثر من فصيل فلسطيني ،وهم
أيضا ً جزء فاعل من قيادات منظمات األسر في مختلف
المجاالت والميادين ،والالفت للنظر أنّ الكثير من
معتقلي العيساوية الذين يخرجون من المعتقالت
الصهيونية ،يواصلون نضالهم ومقاومتهم لالحتالل،
وبما يؤكد على مبدئيتهم وثقتهم بخيار المقاومة
والكفاح ،ولنا في المناضلين سامر ومدحت وشادي
ورأفت وأختهم شيرين ،خير مثال ودليل ،حيث أنّ هذه
العائلة المناضلة ،باستمرار وعلى مدار سنوات ،كان
ثالثة من أبنائها في المعتقالت الصهيونية ،وهذا لم
يفت من عزيمتهم وال عضدهم ،وال من عضد وعزيمة
والديهم ،اللذين دائما ً يعتزان ويفخران بابنائهم،
ويحثانهم على مواصلة الكفاح والنضال ،ولديها من
اإلرادة والمعنويات ما يشحن معنويات جيش بأكمله،
ونحن خبرنا ذلك من األم المناضلة «أم رأفت» والدتهم،
فعندما كان ابنها القائد سامر العيساوي ،يخوض
أطول إضراب مفتوح عن الطعام ( )280يوماً ،لم تهن

او تضعف او تطالبه بإحساس ومشاعر األم بفك او
كسر إضرابه ،بل كانت دائما ً تقول هذا خياره ،وعلينا
ان نقف معه وندعمه ،فانتصاره هو انتصار للحركة
األسيرة باكملها ولك ّل أبناء شعبنا ،وحتى لو استشهد
فإنه سيكون أرسى قواعد جديدة في النضال والكفاح،
يُبنى عليها في المعارك النضالية القادمة ض ّد إدارة
مصلحة السجون اإلسرائيلية وأجهزة مخابراتها،
وعندما انتصر سامر في معركة األمعاء الخاوية ،كان
نصره نصرا ً لك ّل أبناء شعبنا الفلسطيني ،حيث تح ّول
الى رمز وقائد وطني الت ّفت حوله ك ّل جماهير شعبنا
الفلسطيني على طول وعرض فلسطين التاريخية.
والعيساوية ال يمكن لنا ان نختزلها في هذا المناضل
او القائد ،بل والحق يُقال ...العيساوية أبدعت وال تزال
تبدع في النضال والكفاح الشعبي والجماهيري،
وكانت سباقة في ميدان الفعل والمواجهة على صعيد
العيساوية والقدس ،ولذلك استحقت لقب ستاليننغراد
القدس بجدارة.
ال مشروع وطنيا ً وال دولة فلسطينية بدون القدس،
فالقدس هي البوصلة التي يجب ان تكون حاضرة في
ك ّل برامج أحزابنا وقياداتنا ،ليس فقط على الصعيد
النظري والشعاري ،بل يجب ترجمة األقوال والبرامج
والشعارات الى خطط وبرامج عمل ،من شأنها أن
تسهم في تدعيم ثبات المقدسيّين وصمودهم وبقائهم
في قدسهم وعلى أرضهم ،فاالحتالل يتحدث عن سحب
الهوية اإلسرائيلية من ( )14250مقدسي ،تحت حجج
وذرائع انّ مركز حياتهم ووجودهم ليس في القدس،
في الوقت ال��ذي ال تسحب فيه أية هوية مستوطن،
ليس له عالقة بالقدس سوى باالسم او العنوان.
االحتالل يسابق الزمن ويريد قادته ان يصحو،
وقد اصبحت القدس فارغة وخالية من سكانها العرب
الفلسطينيين ،وهم يخوضون حربا ً معهم يستخدمون
فيها ك ّل الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة
لطردهم وترحيلهم ،وهاجس العامل الديمغرافي يقلق
اإلسرائيليين ،فالعرب في القدس في تزايد وليس
تناقص ،فال الضرائب الباهظة بأشكالها وعناوينها
المتعدّدة ،وال الحصار وال المصادرة لألراضي وال
اإلجراءات البيروقراطية والمبالغ الخيالية المفروضة
على رخص البناء وال الغرامات الخيالية على البناء
غير المرخص ،وال االستيالء على المنازل والممتلكات
وال ج��دران العزل والفصل العنصري وال األحزمة
االستيطانية في األطراف وفي قلب البلدات الفلسطينية
وك ّل إجراءات التهويد واألسرلة قد افلحت في طردهم
وتهجيرهم ،بل يزدادون صالبة وقوة وتصميما ً على
ال��دف��اع عن وج��وده��م وبقائهم ومجابهة ومقارعة
االحتالل في كل الساحات والميادين.
القدس موحدة على صعيد القاعدة وبك ّل ألوان
طيفها السياسي في مقاومة ومقارعة االحتالل ،وهي
تفرز قياداتها من خالل الفعل في الميدان ،والشباب
المقدسي يتصدّر المشهد في الكثير من المعارك التي
يخوضها المقدسيون ض ّد المحتل ،وهم على قناعة
بأنّ إعادة قضية القدس إلى الصدارة وواجهة األحداث
وااله��ت��م��ام ،فقط ممكنة م��ن خ�لال قيامهم بدورهم
ومهامهم ومسؤولياتهم ،فقد ملّوا الشعارات وبيانات
الشجب واالستنكار وح��رف «السين» م��ن العرب
والمسلمين ،ف��األرض تضيع واألقصى يُهدم ،فيما
العرب والمسلمون جزء منهم متآمر وآخر متف ّرج ،وما
تبقى جريح ويئنّ من وطأة االحتراب واالقتتال الذي
فرضه الغرب عليهم.
Quds.45@gmail.com
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التي ال يمكن تجاهلها ببساطة ،وإشعارها بأنها ليست
جزءا ً من المجتمع السياسي األكبر ،قد يسبّب هيجانا ً ال
يمكن إخماده.
اردوغان الذي حقق رقما ً قياسيا ً في حجم التصدّعات
السياسية واألخالقية وفضائح الفساد ،والتو ّرط بأعمال
ق��ذرة ض ّد الشعب العربي في تونس وليبيا وسورية
واليمن والعراق في تصدير السالح ودعم التكفيريين
وجعل تركيا م�لاذا ً لإلرهابيين من ك ّل حدب وصوب،
يعيشون ويحصلون على المال والسالح ،ثم يعبرون
إلى البلدان العربية لقتل المدن ّيين من ك ّل األديان...
وصوله للرئاسة خطأ تاريخي ال يُغتفر ،سيدفع
ضريبته الشعب التركي من خالل عناوين تتجلّى في
العزلة والفتور وال��ص��دام ،فدخول تركيا الواثقة من
وضعها الداخلي وتقدمها االقتصادي مرحلة جديدة
بفوز أردوغان لتصبح دولة الرجل الواحد ،يجعلها اليوم
على المحك ،فاستمرار اردوغان في سياسته المتطرفة
والعقيمة ،سينعكس سلبا ً على تركيا أمنا ً واقتصاداً،
فضالً عن أنّ سياسته هذه ستع ّمق الهوة في العالقات
التركية مع جيرانها ،خاصة مع إيران وروسيا والعراق،
وستخرج خالفاته غير المعلنة مع الغرب إلى العلن ،مع
فشل دوره في المخطط اإلخواني الذي كان يؤ ّمل عليه
الكثير ،وتسبّب في أزمة حقيقية بينه وبين دول الخليج
على خلفية اختالف الموقف مما جرى في مصر والموقف
العام من مشروع اإلخوان المسلمين في المنطقة.
وتبجحه
مواصلة اردوغ���ان في الكذب والمراوغة
ّ
الدائم بالديمقراطية كوسيلة دفاعية وحيدة في مواجهة
األس��ال��ي��ب االس��ت��ب��دادي��ة التي ينتهجها إلح��ي��اء نفس
األساليب واالستراتيجيات التي كان يتميّز بها حكم
أسالفه ،فهو ي��ؤدي دوره االستعماري بجدارة تحت
إش��راف وتخطيط أمريكي صهيوني ،لزعزعة استقرار
البلدان العربية وكبح جماح شعوبها ،وإفشال نهضتها،
َ
الضرع
وإي��ج��اد المشاريع ال��ق��ذرة إلضعافها ،ليُبقي
العربي تحت سيطرتهم وبمتناول أيديهم.
الفرح والسرور الذي يبديه الضا ّلون بفوز أردوغان،
كونه في نظرهم صفعة لخصومه في الداخل والخارج،
فيه من الضجيج والمبالغة أكثر مما فيه من الحقائق
الماثلة على األرض ،إذ تشير الكثير من المعطيات أنّ
«العظمة» التي يلهثون خلفها ستتالشى وتختفي في
القريب العاجل ،وأنّ أردوغان أطلق على نفسه رصاصة
الموت ،فغروره الطاووسي المتزايد الذي أوجد اضطرابا ً
سياسيا ً داخليا ً وخارجيا ً يتنامى يوما ً فآخر ،ومخاوف
جدية من امتداد التوتر في دول الجوار ،وخاصة في
العراق وسورية ،إلى داخل تركيا ،سيكون هو البارز
األش ّد خطرا ً على تركيا في المستقبل القريب.
رغ��م أن بعض المتابعين للشأن التركي ي��رون أنّ
رئيس تركيا الجديد يحتفظ بشعرة معاوية ،وأن ُلغة
المصالِح تقتضي أن تظ ّل تركيا منفتِحة ،وهو ما قد يكبَح
لغته الخِ طابية التطفلية على جيرانه في المنطقة.
ن��ق��ول :إنّ دم��اءن��ا التي سفكها السفاح العثماني
الحالم ،والحكومات الخليجية المتصهينة ،في ليبيا
وسورية والعراق واليمن ومصر تحت عناوين هزلية
في محاولة لبناء أمجاد كاذبة على حساب جماجمنا،
سيكون لها ارتدادها المد ّوي ،وأنّ بضاعتهم ستر ّد إليهم،
وعلى شعوبهم تح ّمل تبعات جسيمة إنْ لم يستيقظوا
من نومهم ،فرصاصة الموت القادمة لن ترحم أحداً.

} الشيخ جمال الدين شبيب
في ك ّل نازلة من نوازل األمة وك ّل خطب جلل من خطوبها،
ندرك الجهل الذي يسيطر على الذهنية وغربة اإلسالم في
مثل هذه التنظيمات المتطرفة وفكرها العاطفي الذي يبتعد
بمتح ّمسيها عن اإلسالم الحنيف وسماحته ،وهي تحسب
أنها تحسن الصنع وأنها تقترب من الله ج ّل وعالُ :ق ْل َه ْل
ُننَبِّئُ ُك ْم ِبالأْ َخْ َسرِي َن أ َ ْع َمالاً  ،الَّذِي َن َ
ض َّل َس ْعيُ ُه ْم فِي الْ َحيَا ِة
صنْ ًعا ،أُولَئِ َك الَّذِي َن
ال ُّد ْنيَا َو ُه� ْم َي ْح َسبُونَ أ َ َّن ُه ْم ُي ْحسِ نُونَ ُ
َك َف ُروا ِبآ َياتِ َر ِّب ِه ْم َولِ َقائِ ِه َف َحبِ َط ْت أ َ ْع َمالُ ُه ْم َفلاَ ُنقِي ُم لَ ُه ْم َي ْو َم
الْ ِقيَا َم ِة َو ْز ًنا ( )-105 103سورة الكهف.
ومن أكبر الكوارث التي ش ّوهت هذا الدين العظيم وجاءت
على خالف ما كان عليه من قواعد التسامح والتعايش ،ما
يس ّمى تهجير المسيحيين من بالدهم ،فهذه المرة تعمل
بعض التنظيمات المتطرفة على تهجيرهم من العراق ومن
الموصل تحديدا ً وغدا ً سيطالب المغامرون بتهجيرهم من
مصر وهكذا ،وتسليطا ً للضوء على هذا التهجير القسري ال
بد من دراسة الجوانب الشرعية التي نخلص بنتيجتها إلى
حرمة هذا الفعل شرعا ً وإثم من يقوم به.
ومن أكثر ما يثير العجب السكوت الدولي عن هذا الجرم
الشنيع ال��ذي ال يقره دين وال عقل وينافي شريعة حقوق
اإلنسان والقوانين الدولية ...فضالً عن مجافاته لتعاليم
اإلسالم ،وكأن هذا السكوت يعطي مؤشرا ً على عبث األيدي
االستخباراتية في مصير شعوبنا العربية وتفتيت بالدنا
العربية ونشر الفوضى في بالد المسلمين
ك �م��ا ب� ��رزت دع� ��وة ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ه��والن��د وقبله
س��ارك��وزي المسيحيين العراقيين للعيش ف��ي أوروب ��ا،
بحجة أنّ مكانهم الطبيعي في غير المشرق ،ونسي هؤالء
أن المسيحية كلها نزلت على أهل المشرق وأن مهبطها على
سيدنا المسيح عليه السالم كان في المشرق.
ولذلك لم يجد المسيحيون عبر التاريخ اإلسالمي الطويل
أي��ة مشكلة ف��ي العيش الكريم ف��ي ظ��ل اإلس�ل�ام المعتدل،
والنصوص كثيرة التي تدل على عدل اإلس�لام مع هؤالء
المسيحيين ابتدا ًء من العهدة العمرية وفتح بيت المقدس
على يد سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله
عنه ،وليقرأ م��ن ش��اء ش�ه��ادة غوستاف ل��وب��ون ف��ي كتاب
حضارة العرب.
ويجب أن يعلم الجميع أن المسيحيين العرب في لبنان
وس��وري��ة وفلسطين واألردن وال �ع��راق وم�ص��ر وغيرها
مك ّون رئيسي من مكونات المجتمع العربي ،وأبلوا بال ًء
حسنا ً في قضايا األمة اإلسالمية وقدموا من التضحيات
ما يشكرون عليه ،وكثير منهم ناضل من أجل االستقالل
الوطني وال��وح��دة العربية ،وكثير منهم تجاوز االنحياز
ال��دي�ن��ي وال�م��ذه�ب��ي وه ��ام عشقا ً ف��ي ال�ع��روب��ة واإلس�ل�ام،
وتفريغ الموصل م��ن مسيحييها جريمة كبرى ال تغتفر
وخطيئة ال يقر بها اإلس�لام العظيم ،وال ترضاها النخب
الدينية والسياسية.
وردت ال�ن�ص��وص ال�ش��رع�ي��ة ب��ال�ت��وص�ي��ة بالقبط وهم
نصارى مصر ،وليس هناك مانع من االهتمام بنصارى
الموصل وغيرهم ،إذ أورد الشيخ األلباني – رحمه الله
– في «السلسلة الصحيحة» برقم )1374( :تحت عنوان:
«التوصية بالقبط وسببها»« :إذا افتتحتم مصر فاستوصوا

بالقبط خيراً ،فإنّ لهم ذمة و َرحِ ماً» ،وال يلتفت إلى من رد
على الشيخ في قوة االستدالل بالحديث .وعلى المسلمين
أال ينسوا سيدتنا ه��اج��ر أم إسماعيل وك��ذل��ك أم سيدنا
إبراهيم مارية فهما قبطيتان ،وأال ينسوا سيدتنا صفية بنت
حيي بن أخطب سيد اليهود ،فأهل الكتاب لهم رحم ونسب،
فيهن من أمهات المؤمنين وكفى بذلك شرفاً.
وي�ف�ه��م م��ن ه��ذا ال �ح��دي��ث أنّ اإلس �ل�ام ال يشيطن هذه
األجناس وال يكرهها ،وقد فرض عليهم الجزية مقابل فرض
الزكاة على المسلمين ،بل إنّ الزكاة ال تسقط عن المسلم في
حين أنّ الجزية تسقط إن كان في المسلمين ضعف وهوان
أو كان الكتابي فقيراً ،فهي مقابل حمايته وحفظ ضروراته
ال�خ�م��س ،وارت �ض��ى اإلس�ل�ام منهم ه��ذا حتى ي��دخ�ل��وا في
اإلسالم عن قناعة واختيار وليس جبراً.
على مر التاريخ اإلسالمي لم يطرد المسلمون النصارى
ولم يفرغوا األراضي من أهاليها ،وعاش النصارى واليهود
في ظل الحكم اإلسالمي الذي وضع ضوابط عيشهم في
م��ا يس ّمى بجزيرة ال�ع��رب فقط ،بخالف غيرها م��ن بالد
المسلمين كالعراق ومصر والشام ،وقد فصل العلماء في
ذلك اعتمادا ً على شواهد ومرويات تثبت وجودهم بحسب
الطرق الشرعية.
نص العلماء على عدم شرعية معاقبة آحاد طائفة بسبب ما
يقترفه بعض أفراد تلك الطائفة ،فال تزر وازرة وزر أخرى،
وليس من العدل والتقوى المأمور بهما أن يحل العذاب بمن
لم يقترفه ،قال العالمة ابن كثير في أحداث عام 767هـ.
وبالفعل انطلقت الحملة الصليبية القبرصية يقودها
بطرس األول بنفسه ووصلت إلى اإلسكندرية يوم األربعاء
 22محرم ع��ام 767هـ ك��ان من ص��دى الحملة أيضا ً عند
المسلمين ،مما دف��ع السلطان األش��رف ألن يصدر قرارا ً
بالقبض على ن �ص��ارى ال �ش��ام وم�ص��ر كلهم ،وأخ ��ذ ربع
أموالهم لعمارة ما خرب من اإلسكندرية ،ولتجهيز جيش
ج��دي��د وأس �ط��ول ب�ح��ري ل�غ��زو ق�ب��رص واس�ت�ن�ق��اذ أسرى
المسلمين.
وعلى رغم أنه قرار سلطاني وبحق النصارى الذين قام
إخوانهم في الصليب بارتكاب تلك المجزرة ،إالّ أنّ أهل العلم
ومنهم العالّمة ابن كثير ،قد رفضوا هذا القرار وأوضحوا
أنه ال يجوز شرعاً .وهذا موقف أهل اإلسالم المنصف.
وك ��ذل ��ك ي�س�ت�ح�ض��ر ف ��ي م �س��أل��ة ف���رض ال �ج��زي��ة على
المواطنين اليوم فهم الصحابة رض��ي الله عنهم للجزية
وإسقاطهم لها ،ف��ي م��واق��ف تؤكد أننا ف��ي حالة يجب أن
يراعى فيها ضعف المسلمين وتشويه اإلسالم ومن قاتلنا
ومن لم يقاتلنا ومن قاتل معنا.
وب�خ��اص��ة أنّ سيدنا عمر ب��ن عبد ال�ع��زي��ز ق��ال عبارته
المشهورة« :إن الله بعث محمدا ً هاديا ً ولم يبعثه جابياً» ،لما
رأى بعض ال��والة أن أهل الذمة يدخلون في اإلس�لام هربا ً
من الجزية ،لم يقبلوا منهم ذلك.
وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن تهجير نصارى الموصل
ج��ري�م��ة ي �ب��رأ منها اإلس�ل�ام وال ي�ق� ّره��ا أه �ل��ه المنصفون
العادلون .ورحم الله خلفاء اإلسالم الذين أثبتوا فهمهم للدين
ومنهجهم اإلنساني الذي يتفق مع قواعد اإلسالم فبلغوه
ولم يصدوا عن سبيله بمغامرات واجتهادات ساذجة ،وكان
الله في عون المسلمين والله من وراء القصد.

ماما �أميركا وجالبيب دواعي�شها والبادي�شاهية الحديثة
} محمد احمد الروسان*
صحيح أ ّنه ال أصدقاء دائمين وال حلفاء إلى األبد وإ ّنما مصالح
ومصالح فقط في العالقات بين ال��دول والساحات السياسية،
ّ
ومؤشر يشي بأنّ السياسة كمفهوم وطريقة حياة
وهذا مسار
وعيش هي مثل (الشلوخا) ،فما يجري في المنطقة العربية
وال��ش��رق األوس��ط وف��ي أوك��ران��ي��ا ،هو نتاجات ثمار السياسة
الخارجية األمريكية ،ومحركات األخيرة (أي السياسة األمريكية)
منظومات بال أخالق وال احترام لقواعد القانون الدولي وبدون
إبداعات ،أ ّنها سياسة قائمة ضمن حزمة تكتيكات ما يُعرف باسم
سالح الصدمة والترويع  SHOCK AND AWEوالذي يع ّرفه
االستراتيجيون العسكريون والخبراء ،على أ ّنه سالح يعتمد على
االستخدام المفرط للق ّوة بهدف ش ّل قدرات الخصم على إدراك ما
يحصل في ساحة المعركة بقصد هزيمته ،وهذا ما شبّت عليه
دواعش الماما األمريكية البلدربيرغ ّية.
ولندخل في جوالت أفق من التساؤالت السياسية والعسكرية
واالستخباراتية في ما جرى ويجري وسيجري الحقا ً في وعلى
ج ّل المشهد العراقي ،من لحظة التخلّي عن المالكي رئيس حكومة
تصريف األعمال اآلن ،ولحظة كينونة توافق الضرورة المشتركة
على خطوط عالقات طهران واشنطن السعودية مصر لبنان (قوى
الثامن من آذار) في تسمية حيدر العبادي رئيسا ً مكلّفا ً للوزراء في
العراق .والى ح ّد ما ال يمكن أن نقول إنّ الفرز المذهبي للمنطقة
قد انتهى وسقط وو ّل��ى بغير رجعة لصالح الفرز السياسي
االستراتيجي ،وإنْ كان األخير يسير على خطى التج ّذر ويسحب
من رصيد األول (الفرز المذهبي) ،ومن يقول غير ذلك فهو من باب
الترف الفكري الرغائبي المربوط بح ّل غيبي.
فهل يمكن اعتبار القبول والترحيب اإليراني بتسمية حيدر
العبادي رئيسا ً ل��ل��وزراء والتخلّي عن ن��وري المالكي بمثابة
المدماك االستراتيجي األول في رسم الحلول السياسية لج ّل
المشكلة البنيويّة ليس في العراق فقط بل وفي المنطقة ككل؟
وهل هناك استعادة لشراكات سياسية أمريكية كاملة مع إيران
من الزاوية البلدربيرغيّة األميركية في الداخل العراقي والمنوي
إعادة ال أقول هيكلته بل هندرته من جديد؟ هل ما زال المالكي
ق��ادرا ً على تحريك مفاصل الشارع العراقي المذهبي لصالحه
الح��ق �ا ً وب��ع��د سحب ترشيحه؟ وه��ل ف��ي ت��ع � ّه��دات العاصمة
األمريكية واشنطن دي سي في إرسالها للسالح لحكومة إقليم
كردستان ،وإرسالها الفعلي ألكثر من مائة وثالثين خبيرا ً عسكر ّيا ً
واستخباراتنا لمعرفة االحتياجات ولمحاربة دواعشها أبناء
السفاح بين أصولها وفروعها وأبناء الزنا مع آخرين من بعض
عرب كخراف شرق أوسطية وبعض غرب كذئاب أوروبية ،وفي
ذات الوقت تطلق الماما األمريكية دواعشها في ك ّل العراق وض ّد
ك ّل العراقيين وتمتنع عن إرسال السالح للجيش العراقي ح ّتى
اللحظة ،فهل يمكن اعتبار تموضعات ك ّل ما قيل في هذا التساؤل
بالذات ،بمثابة سعي الواليات المتحدة األمريكية الستخدام
األكراد في شمال العراق بطريقة استراتيجية الفوضى الخالّقة
وخلق «إسرائيل» جديدة في الشمال العراقي بتوظيف لخمسة
عقود من العشق الممنوع بين أربيل وتل أبيب؟
إلى أيّ مدى يسعى البلدربيرغ األمريكي (جنين الحكومة
األممية) عبر الرئيس أوباما (ال��ص��دى) ،يريد التحكم بقواعد
لعبة الحرب الداخلية في العراق وعبر مخطط استراتيجي يعيد
انتاج الوجود األمريكي في العراق ،وعبر البدء برؤية عسكرية
بسيطة يسيطر فيها من الجو ويو ّزع خاللها مصادر الق ّوة الناريّة
على أي طرف ض ّد مصلحة الطرف اآلخر في الجغرافيا العراقية
وتقسيماتها الديمغرافية؟ بعبارة أخرى هل يريد البلدربيرغ
وعبر أوب��ام��ا كقائد ع��ام للجيش األميركي ،أن يرسم الحدود
الجغرافية وتع ّرجاتها في الديمغرافية العراقية لدولة دواعشه؟
ث ّم يعمل على توجيهها حين يرغب لتقتل وتد ّمر في المكان الذي
يتناسب مع رؤية البلدربيرغ في تقسيم العراق وتفتيت قدراته
وتاريخه ،بهدف تحويله إلى إمارات الطوائف الصغيرة المتقاتلة
ليحقق مصالحه في العالمين العربي واإلسالمي خدمة للكيان
الصهيوني ولبعض العرب والمسلمين المتصهينين بثمالة مثالً؟
يق ّر بعض المراقبين ومعهم كثير من السياسيين أنّ حيدر
العبادي هو نتاج عملية المحاصصة الطائفيّة نفسها والتي جاء

منها المالكي ولثمان سنوات ،وهو أيضا ً نتاج شراكات نفوذ بين
واشنطن وطهران ،ويرتكز العبادي إلى منظومات ُو ِ
سمَت (بضم
األول وكسر الثاني وفتح الثالث) بالفساد ،وهي نفسها التي ارتكز
إليها المالكي لدورتي حكم ،ويرى فيه الكثير من المراقبين بأ ّنه
شخصية غير كاريزميّة مثل المالكي بل أضعف من المالكي ،وال
يملك مفاتيح مساحات النفوذ األمني والعسكري ،وانْ تم ّكن من
تشكيل حكومة ،بل وذهب البعض من هذا الفريق إلى القول إنّ
المالكي قال ال كبيرة وصريحة وواضحة في البيت األبيض للماما
المضي في مشروعها إلسقاط الدولة الوطنية
األمريكية ،في
ّ
السورية ونسقها السياسي ،فهل يجرؤ حيدر العبادي لقولها
مجددا ً مثالً؟ والى أيّ مدى نسج المالكي سياسات خارج نطاق
الرضا األميركي مع النسق السوري ومع الرئيس الرئيس ّ
بشار؟
وهل دفع المالكي أثمان وقوفه العميقة مع دمشق؟ ومعروف انّ
المالكي رفض بشجاعة االتفاقية األمنية مع العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ،والتي كانت تنص على بقاء المارينز (نتاج ماء
زنا المحارم) مع توفير الحماية القانونية لهم ،فهل تم تدفعيه
الثمن أمريك ّيا ً وإخراجه إخراجا سياس ّيا ً وقانون ّيا ً ودستور ّيا ً إلى
ح ّد ما؟ كيف رأى البلدربيرغ األميركي في صوغ المالكي لعالقات
التوسع العراقي في
تتع ّمق مع روسيّا ،وسعيه إلى إمكانات
ّ
اإلقليم وعلى حساب إصالح الداخل العراقي ،مع رؤيته في األردن
رئة عراقية وامتدادا ً عراق ّيا ً في رؤية قادته إلخراج مشاريع كبرى
مثل خط البصرة العقبة للنفط والغاز معاً ،خطرا ً استراتيج ّيا ً على
مصالح الكيان الصهيوني ومصالح األم األميركية؟ وهنا من حقي
أن أتساءل كمراقب وأردن��ي ،ألستولد تساؤال ً آخر من التساؤل
ضحى وطني األردني بمصالحه االستراتيجية
السابق وهو :هل
ّ
وخضع مع ك ّل أسف للتكتيكات األمريكية السعودية ،مع تذكيرنا
كيف كالت حكومة األستاذ المحترم عبد الله النسور ج ّل المدائح
والمعلّقات النثرية لسياسات المالكي القومية نحو األردن كنسق
ّ
يجف ح ّتى اللحظة حبر المدائح
وشعب وحكومة وجغرافيا ،ولم
األردن��ي��ة للمالكي ولحكومته؟ وكيف لنا أن نحسب معادالت
التفاهم اإليراني األمريكي والتقدم الملموس في مفاوضات ( 5
 )1 +مع طهران في جنيفها النووي حيث قاد ذلك إلى االنقالب
السياسي بعملية قانونية صرف على المالكي؟
البلدربيرغ األميركي عبر ذراع��ه المج ّمع الصناعي الحربي
األمريكي وحكومة البلوتوقراطية األمريكية حكومة األثرياء في
الداخل األمريكي حكومة الصدى البلدربيرغيّة ،وعبر دواعش
الماما وال��ع��م س��ام ف��ي ال��داخ��ل ال��ع��راق��ي ،يريد رس��م خارطة
المنطقة من جديد بجانب تهجير بعض الجماعات قسراً ،حيث
تنظيم القاعدة والدواعش األميركية في المنطقة والعالم ،هي
نتاجات الوهّ ابية ،وهي كما أعتقد وأحسب أخطر على سالمة
العقيدة اإلسالمية وسالمة العالقة مع الخالق من الصهيونية
العالمية وأساءت للدين اإلسالمي أكثر مما أساء له األعداء وج ّل
المتصهينين من عرب ومسلمين.
دواعش الماما األمريكية حصلت على جرعات دعم سياسية من
مواقف دول الخليج وبعض الدول العربية على إسقاط النسق
السياسي في سورية ،وكذلك على جرعات عسكرية ومالية من
خالل السيطرة على عدد نوعي وكمي من سالح الجيش العراقي
في الموصل (بالمناسبة كلّه س�لاح أميركي) ،وحصلت على
كميات كبيرة من األموال النقدية وتحصل على المزيد منها عبر
تسهيالت الماما األمريكية لها وغض الطرف عن الجهات التي
تبتاع النفط منها ،حيث األم��وال تسمح لها بتعزيز تواجدها
اإلعالمي من ناحية وتجنيد مزيد من المقاتلين من ناحية أخرى،
والدواعش تنطلق من األراضي السورية والعراقية في رسم حدود
دولة على أرض الواقع والعمل على تحويل الساحة اللبنانية إلى
ساحة جهاد ،بعد أن كانت ساحة نصرة وحديقة خلفية للتنظيم
اإلرهابي التكفيري.
فماذا عن الحواضن الفكريّة لدواعش الماما في الداخل األردني؟
هل ستبقى ساحة نصرة أم تتح ّول إلى ساحة جهاد داعشي
والعياذ بالله من األم األميركية وأبنائها أبناء الزنا مع بعض عرب
وبعض غرب؟
وعموماً ،أيا ً كانت األسباب والمسبّبات التي أشعلت العنف في
العراق ،فإنّ معطيات نظرية المؤامرة الجارية حاليا ً في المناطق
االيزيدية ال تشير بشكل مؤكد إلى أنّ السنة هم الذين يقومون

باستهداف أبناء الطائفة االيزيدية ،وذلك ألنّ المتم ّردين السنة
أكثر اهتماما ً بشنّ الهجمات ض ّد القوات األمريكية ،وال يخفى
على أحد دور (األي��ادي الخفية) األمريكية في إشعال الصراع
السني -الشيعي في العراق ،وعلى األغلب أن تكون الهجمات
الجاري تنفيذها حاليا ً ض ّد االيزيديين من أجل تهجيرهم من
ديارهم ،أو دفعهم إلى االرتماء في أحضان الحركات الكردية
المرتبطة بإسرائيل وأميركا ،هي اعتداءات بـ(فعل فاعل) يعرفه
جيدا ً الجنرال األمريكية (تويتي) قائد اللواء الرابع التابع للغرفة
المجوقلة األمريكية التي تتمركز حاليا ً في منطقة الموصل،
وتمهيدا ً لترتيبات تسليم مسؤولية األم��ن في المنطقة لقوات
البيشمركة التابعة لحكومة كردستان اإلقليمية.
الهدف الرئيسي من ض ّم مناطق اإليزيديين إلى (كردستان)
العراقية ه��و اكتشاف وج��ود خ��ام��ات (ال��ي��وران��ي��وم) ف��ي هذه
المناطق ...إضافة إلى المخزونات النفطية ،فضالً عن أنّ سيطرة
الحركات الكردية على مناطق االيزيديين تمهّد الطريق أمام
الحركات الكردية المتحالفة مع أميركا وإسرائيل من أجل السيطرة
على منطقة الموصل ،وتفريغها بالكامل من السنة.
انتصار مجتمع المقاومة
أما لجهة العدوان الحالي على غ ّزة وانتصار مجتمع المقاومة
في الداخل الغ ّزي وم��ا بعده في المشهد العراقي ،ثم مقترح
مشروع التعديالت الدستورية األردنية والتي كانت مفاجئة
للجميع ودون مقدمات ،ثم االستعجال بتشريعها مفاجأة أخرى
ال تق ّل عن المفاجأة األول��ى ،فالي أيّ مدى كان لميكانيزميات
تطورات اإلقليم والمنطقة ككل في اإلسراع في ضرورة إخراجها
سريعاً؟ وشيء عظيم وجميل للغاية أن تزداد اإلدراكات القيميّة
السلوكية ،لمفاعيل وتفاعالت قرون االستشعار السياسي واألمني
واالقتصادي والعسكري واالجتماعي والفكري والثقافي ،لدى
النسق السياسي لدينا ومؤسسة العرش تحديداً ،ثورة يقودها
الملك نفسه إزاء جغرافية وديمغرافية حكمه ،بثالثية الجيش
واألمن والشعب ،مع إثارة انتباه عميقة وقويّة لكافة المكونات
وللجميع ،من التع ّود على فتح الدستور كلّما (دق الكوز بالج ّرة)
حفاظا ً على االستقرار الدستوري األردني.
وهنا نتساءل :هل الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» كصراع
استراتيجي ،أو كما يس ّميه البعض بالصراع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي ت ّم اختزاله بمشكل غ ّزة والعدوان البربري عليها؟
وصحيح أنّ البلدربيرغ األمريكي والكيان الصهيوني يسعيان إلى
حالة من عمليات تقنين الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،بحيث
تعزل غ� ّزة ومشكلها عن ج ّل الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي»،
وإيجاد ح ّل لها بمعزل عن موضوعات الح ّل النهائي على المسار
الفلسطيني ـ «اإلسرائيلي» وبمساعدة من سلطة رام الله وبالتد ّرج
(وحبة حبة) ينتهي كل شيء ،مع إحياءات لمشروع كيري من
جديد والذي ت ّم إفشاله.
وهل نواة الدولة التركية االستخباراتية والسياسية كانت
على علم بالذي جرى في وعلى المشهد العراقي مؤخرا ً مثالً؟ هل
فعّ لت أدواتها في الداخل بحيث أقنعت أكثر من ثالثة عشر مليون
تركي بمقاطعة االنتخابات الرئاسية األخيرة لينجح أرودوغان،
كونه لو شاركت لكانت النتيجة غير ذلك؟ هل هي رسالة تركية
إلى السعودية واإلمارات ومصر ،حيث وصول أردوغان إلى سدّة
الرئاسة يع ّزز دور اإلخوان المسلمين في المنطقة؟ النزاع بل قل
الصراع سوف يصار إلى تظهيره بين أنقره والدوحة من جهة
والرياض ومصر واإلم��ارات وساحات سياسية أخرى من جهة
ثانية؟
فهل نحن أمام حالة عميقة من إعادة تأهيل استراتيجي للدور
التركي في المنطقة؟ فهل تعترض مثالً الفدرالية الروسية على
ّ
تتنشط من جديد وتتعاون بعمق المخابرات األلمانية
ذلك؟ وهل
والروسية وتعود لسنوات التعاون السابق ض ّد األدوار التركية
في آسيا الوسطى بل وج ّل أوراسيا العظمى؟ وهل ّ
نشط أردوغان
استخباراته إزاء مجتمع االستخبارات الجورجي المتحالف مع
األميركي وذ ّكر الجميع أ ّنه تركي من أصول جورجية؟
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